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دکتز ًزگس دل افزٍس ٍ ّوکاراى

بررسی تاثیر عوامل موثر بر همنوایی نام و نشان تجاری با رویکرد مشتری محور در بانک صادرات استان تهران
دکتر ًرگس دل افرٍز دکتر هحود طالقاًی سپْر ٍاضقاًی فراّاًی

چکیده

تاریخ دریافت هقالِ :شْزیَر3192
تاریخ پذیزش هقالِ :فزٍردیي3191

ایجاد برًدّاي قَي ٍ قدرتوٌد اهرٍزُ بِ یکی از اٍلَیتّاي ّر سازهاًی تبدیل ضدُ چرا کِ هسایاي بی ضواري بِ ّوراُ دارد .برًدّاي قَي بهِ
ضرکتّا کوک هیکٌٌد تا خَد را در بازار جا بیٌدازًد ،کوتر در هعرض خطر احتوالی رقابتی باضٌد ٍ ًقص ٍاسطِ اي پررًگتري در ّوکاري ٍ حوایت
از فرصتّاي بسط ٍ گسترش برًد داضتِ باضٌد .در اًدازُگیري ٍ سٌجص ارزش کلی یک برًد هحققاى ٍ فعاالى بازاریابی در ابتهدا ضهرٍ بهِ بررسهی
هفَْم ارزش ٍیژُ برًد کردُاًد کِ بِ ارزش ضایاى تَجْی کِ اسن برًد براي تَلید کٌٌد .خردُ فرٍش ٍ هصرفکٌٌدُ برًد بِ ّوراُ دارد ،اضارُ هیکٌهد.
با تَجِ بِ اّویت ایي هَضَ در ایي پژٍّص بِ بررسی عَاهل هؤثر بر ارزش ٍیژُ برًد پرداختِ هیضَد کِ در ایي راستا از هدل ارزش ٍیژُ برًد کلهر
کِ هدلی ضٌاختِ ضدُ با هتغیرّایی ًظیر آگاّی از برًد ،تداعی برًد ،برتري برًد ،تاثیر برًد ٍّنًَایی با برًد هیباضد استفادُ هیضَد تا بِ بررسهی تهاثیر
ایي عَاهل بر بر ّنًَایی ًام ًٍطاى تجاري هطتري هحَر بپردازد .رٍش تحقیق از ًَ کاربردي بَدُ ٍ طرح تحقیق آى تَصیفی از ًَ پیوایطی اسهت.
رٍش جوعآٍري دادُّا از طریق پرسطٌاهِ بَدُ کِ با استفادُ از رٍش تحلیل هسیر تَسط ًرم افسار  Amosهَرد تجسیِ ٍ تحلیل قهرار گرفهتً .تهای
حاصلِ ًطاى داد کِ هتغیر آگاّی /تداعی برًد بر ادراک هطتریاى (هطتریاى باًک صادرات) از برتري برًد ٍ بر هیساى تاثیر برًد هطتریاى تاثیر هثبتی داضت.
اها ایي هتغیر (آگاّی/ت داعی برًد) تاثیر هستقیوی بر هیساى ّن ًَایی با برًد هطتریاى (هطتریاى باًک صادرات) ًداضتّ .وچٌیي در ایي تحقیق هتغیر تاثیر
برًد بر ّن ًَایی با برًد تاثیر هثبتی داضت اها تاثیر هتغیر برتري برًد بر ّنًَایی برًد تائید ًطد.
واژگان كلیدي :الگَریتنّاي فرا ابتکاري ،بْیٌِسازي ،حاکویت ضرکتی ،عولکرد ضرکتْا.
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